Seção 1

ISSN 1677-7042

Nº 123, sexta-feira, 28 de junho de 2019

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 08, de 25 de outubro de 2017,
deste Conselho Nacional dos Direitos Humanos, publicada no Diário Oficial da União no
dia 1º de dezembro de 2017, que instaura o Processo Apuratório nº 01/2017/CNDH
para investigar possíveis condutas violadoras de direitos humanos por parte do
Ministro de Estado do Trabalho, Ronaldo Nogueira;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 02, de 14 de março de 2018,
deste Conselho Nacional dos Direitos Humanos, publicada no Diário Oficial da União no
dia 26 de março de 2018, que dispõe sobre a prorrogação do prazo de duração dos
trabalhos da Comissão de Apuração, do Processo Apuratório nº 01/2017;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 03, de 18 de junho de 2018,
deste Conselho Nacional dos Direitos Humanos, publicada no Diário Oficial da União no
dia 25 de junho de 2018, que dispõe sobre a prorrogação do prazo de duração dos
trabalhos da Comissão de Apuração, do Processo Apuratório nº 01/2017;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 11, de 17 de outubro de 2018,
deste Conselho Nacional dos Direitos Humanos, publicada no Diário Oficial da União no
dia 24 de outubro de 2018, que dispõe sobre a prorrogação do prazo de duração dos
trabalhos da Comissão de Apuração, do Processo Apuratório nº 01/2017;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 02, de 19 de fevereiro de 2019,
deste Conselho Nacional dos Direitos Humanos, publicada no Diário Oficial da União no
dia 28 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre a prorrogação do prazo de duração dos
trabalhos da Comissão de Apuração, do Processo Apuratório nº 01/2017;, resolve:
Art. 1º Prorrogar por mais 120 (cento e vinte) dias o prazo de duração dos
trabalhos da Comissão de Apuração de Condutas e Situações Contrárias aos Direitos
Humanos, a que se refere a Resolução nº 08/2017/CNDH.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS
RESOLUÇÃO Nº 4, DE 13 DE MARÇO DE 2019
Dispõe sobre a criação de Grupo de Trabalho
Direitos Humanos e Empresas, no âmbito do
Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH.
O CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS - CNDH, no uso da
atribuição legal que lhe é conferida pelo Artigo 9o da Lei nº 12.986 de 02 de junho
de 2014, bem como pelos Artigos 3º e 9o de seu Regimento Interno; e dando
cumprimento à decisão do Plenário tomada em sua 45ª Reunião Ordinária, realizada
nos dias 13 e 14 de março de 2019, resolve:
Art. 1o Criar o Grupo de Trabalho Direitos Humanos e Empresas, veiculado
à Comissão Permanente dos Direitos ao Trabalho, à Educação e à Seguridade Social do
Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH, cujas atribuições são:
I - promover a interlocução com órgãos e entidades que acompanham a
implementação de padrões internacionais de respeito aos direitos humanos na
atividade empresarial brasileira;
II - produzir material destinados à educação e à informação dos sujeitos de
direitos humanos em face de atividades empresariais no país;
III - propor a edição de atos pelo Plenário do CNDH atinente à garantia de
respeito aos direitos humanos das pessoas afetadas por atividades empresariais no Brasil.
Art. 2o O Grupo de Trabalho será composta por:
I - Conselheiros/as do CNDH, representantes dos seguintes órgãos ou entidades:
a) Central única dos Trabalhadores - CUT
b) Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação - FNDC
c) Defensoria Pública da União - DPU;
II - Representantes de organizações da sociedade civil e de órgãos públicos, entre eles:
a) Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho ANAMATRA;
b) União Nacional das Organizações Cooperativistas Solidárias - UNICOPAS;
c) Movimento de atingidos por Barragens - MAB;
d) Ministério Público do Trabalho - MPT;
e) Ministério Público Federal - MPF;
f) Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - MMFDH
g) Ministério das Relações Exteriores - MRE e;
h) Secretaria de Inspeção do Trabalho - Ministério da Economia.
§1o Poderão, ainda, integrar o Grupo de Trabalho instituições e/ou
profissionais especializados em questões relativas à empresas e direitos humanos.
§2o O Grupo de Trabalho poderá convidar entidades ou pessoas do setor
público e privado, que atuem profissionalmente em atividades relacionadas à defesa
dos direitos referidos nesta Resolução, sempre que entenda necessária a sua
colaboração para o pleno alcance de seus objetivos.
Art. 3o O Grupo de Trabalho exercerá suas atividades até o prazo de 31 de
dezembro de 2019, devendo elaborar seu plano de trabalho, bem como submeter
relatórios e recomendações dos casos analisados ao Plenário do CNDH.
Art. 4o As atividades desenvolvidas neste Grupo de Trabalho serão
consideradas serviço público relevante e não remunerado.
Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a partir de 07 de fevereiro de 2019.

LEONARDO PENAFIEL PINHO
Presidente do Conselho

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO
CONSULTA PÚBLICA Nº 35, DE 24 DE JUNHO DE 2019
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, SUBSTITUTO, nos termos do artigo 26 da
Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, do artigo 14, § 4º, do Decreto nº 8.242, de 23
de maio de 2014, e do artigo 203 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de
setembro de 2017, consulta para manifestação da sociedade civil a respeito do recurso
administrativo, em trâmite nos autos do Processo nº 25000.093787/2018-11, interposto
pela FUNDAÇÃO FELICE ROSSO, CNPJ nº 17.214.149/0001-76, contra a decisão de
indeferimento do pedido de Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social em Saúde (CEBAS) da ora recorrente, por não ter atendido aos requisitos
constantes da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais
legislações pertinentes.
Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação
desta Consulta Pública, para que sejam apresentadas contribuições, devidamente
fundamentadas, por meio do endereço eletrônico www.saude.gov.br/cebas-saude.
O Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social
em Saúde, da Secretaria de Atenção à Saúde, deste Ministério (DCEBAS/SAS/MS), avaliará
as contribuições apresentadas a respeito da matéria.

LEONARDO PENAFIEL PINHO
Presidente do Conselho

JOÃO GABBARDO DOS REIS
CONSULTA PÚBLICA Nº 36, DE 24 DE JUNHO DE 2019

RESOLUÇÃO Nº 5, DE 13 DE JUNHO DE 2019

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, SUBSTITUTO, torna pública, nos termos do
artigo 26 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, do artigo 14, § 4º, do Decreto nº
8.242, de 23 de maio de 2014, e do artigo 203 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS,
de 28 de setembro de 2017, consulta para manifestação da sociedade civil a respeito do
recurso administrativo, em trâmite nos autos do Processo nº 25000.010722/2019-11,
interposto pela LIGA NORDESTINA DE ASSISTÊNCIA, EDUCAÇÃO E SAÚDE DE
PERNAMBUCO/PE, CNPJ nº 35.673.300/0001-16, contra a decisão de indeferimento do
pedido de Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em
Saúde (CEBAS) da ora recorrente, por não ter atendido aos requisitos constantes da Lei n°
12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes.
Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação
desta Consulta Pública, para que sejam apresentadas contribuições, devidamente
fundamentadas, por meio do endereço eletrônico www.saude.gov.br/cebas-saude.
O Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social
em Saúde, da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, deste Ministério
(DECEBAS/SAES/MS), avaliará as contribuições apresentadas a respeito da matéria.

Dispõe sobre a prorrogação de prazo de duração
dos trabalhos da Comissão de Apuração do
Processo Apuratório nº 01/2017, do CNDH
O CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS - CNDH, no uso de suas
atribuições previstas na Lei nº 12.986, de 02 de junho de 2014, em especial o disposto
no artigo 4º, inciso I, da referida Lei e no art. 8º, §5º, do Regimento Interno do CNDH,
e dando cumprimento à deliberação unânime tomada em sua 48ª Reunião Ordinária,
realizada nos dias 12 e 13 de junho de 2019:
CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Nacional dos Direitos Humanos,
"promover medidas necessárias à prevenção, repressão, sanção e reparação de
condutas e situações contrárias aos direitos humanos, inclusive os previstos em
tratados e atos internacionais ratificados no País, e apurar as respectivas
responsabilidades";
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 05, de 03 de setembro de
2015, deste Conselho Nacional dos Direitos Humanos, em especial seu art. 6º, inciso
VIII, que dispõe sobre o processo apuratório de condutas e situações contrárias aos
direitos humanos e as aplicações de sanções no âmbito do CNDH;

JOÃO GABBARDO DOS REIS

PORTARIA Nº 1.527, DE 24 DE JUNHO DE 2019
Renova a Qualificação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), e mantém os recursos destinados ao Estado de Santa Catarina e Município de Herval
D'Oeste (SC).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 1.639/GM/MS, de 1º de outubro de 2015, que estabelece recursos de incentivo para custeio e qualificação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h),
componente do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar;
Considerando o Art. 2º da Portaria nº 1.535/SAS/MS, de 25 de setembro de 2017, que redefine os incentivos relacionados à Unidades de Pronto Atendimento da Rede de Atenção às
Urgências no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde;
Considerando o Anexo III - Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE), Título IV - Do componente Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) e o conjunto de serviços de urgência
24 horas - Capítulo V, da Portaria de Consolidação nº 3/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde;
Considerando o Anexo LXVIII - Requisitos para o recebimento do repasse mensal do Ministério da Saúde para custeio da UPA 24h, da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de
setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 3.992/GM/MS, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre
o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Nota Informativa nº 50/2019, constante do NUP-SEI nº 25000.087119/2015-02 da Coordenação-Geral de Urgência-CGURG/DAHU/SAES, resolve:
Art. 1º Fica renovada a qualificação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), localizada no Município de Herval D' Oeste (SC).
Parágrafo único. A qualificação será válida por três anos, podendo ser renovada mediante novo processo de avaliação pela CGURG/DAHU/SAES/MS, conforme § 1º do art. 83 da Portaria
de Consolidação nº 3/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.
Art. 2º Ficam mantidos os recursos do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde no montante anual de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais), incorporados ao
Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC), ao Estado de Santa Catarina e Município de Herval D' Oeste, para o custeio da qualificação da Unidade prevista
no Art. 1º, conforme anexo a esta Portaria.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a continuidade da transferência, regular e automática, do montante estabelecido no Art. 2º desta Portaria, em
parcelas mensais, para o Fundo Municipal de Saúde de Herval D' Oeste (SC).
Art. 4º Os recursos financeiros, objeto desta Portaria, continuarão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8585 - Atenção
à Saúde da População para procedimentos de Média e Alta Complexidade - Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade - Plano Orçamentário 0000 (UPA 24h).
Parágrafo único. O recurso relativo ao estabelecimento consignado ao programa de trabalho de que trata o caput, tem como finalidade o custeio de quaisquer ações e serviços de média
e alta complexidade para atenção à saúde da população, desde que garantida a manutenção da unidade.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO GABBARDO DOS REIS
ANEXO
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MUNICÍPIO

IBGE

CNES

PROPOSTA

CUSTEIO

CÓDIGO DE INCENTIVO

NUP - SEI

VALOR ANUAL DE QUALIFICAÇÃO R$

GESTÃO

SC

Herval D'Oeste

420670

7584717

96774

Opção III

82.41

25000.087119/2015-02

840.000,00

Municipal

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152019062800127

127

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

